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onderwerp juridisch advies mobiel cameragebruik
(dashcams, helmcams, bodycams etc.)
Ten oenoeve van Ter kennis brengen van de relevante gremia binnen het KNP
Geachte collega,
het gebruik van camera's in de samenleving en ook bij de politie neemt toe. Een
onomkeerbare ontwikkeling. Denk bij de politie aan helmcams, dashcams in
surveillanceauto's, smartphones, handhelds, ANPR etcetera.
Regelmatig komen daarover vanuit de praktijk vragen, zoals "mag ik een dashcam
voeren in de surveillanceauto?"
Naast operationele en beleidsaspecten kent het onderwerp ook een juridisch aspect.
Gebruik van camera's door de politie is onmiskenbaar een inbreuk op de privacy van
burgers. Is deze inbreuk rechtmatig? Is er een wettelijke grondslag voor het gebruik
van mobiel cameratoezicht en zo ja, onder welke voorwaarden?
De rechtmatigheid van het gebruik is getoetst door het landelijk platform van
privacyfunctionarissen. De uitkomst is verwoord in bijgaande nota die ik u hierbij
aanbied: uAlgemeen wettelijk kader Mobiel cameragebruik door politie in
dienstvoertuigen(dashcams)thelmcams, bodycams etc.."
ANPR (vaste camera) blijft in dit advies buiten beschouwing omdat de rechtmatigheid
reeds eerder is getoetst.
Het advies zal worden geplaatst op de Wpg-pagina van PKN
Met collegiate groet
namens het landelijk platform van privacyfunctionarissen,
de voorzitter;'-

Lute'Njeuwerth, districtschef Gelderland-zuid II eenheid Oost-Nederland
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Inleiding
Camera's worden meer en meer ingezet. Door de overheid, bedrijven en particulieren. Zij
worden ingezet voor preventieve en repressieve doeleinden. Met camera's worden beelden
opgenomen. De beelden kunnen worden gebruikt voor bepaalde doeleinden. Dat kan
betekenen dat er sprake is van het verwerken van persoonsgegevens. Dat is gebonden aan
wet- en regelgeving.
Als de politie camerabeelden gaat opnemen en verwerken ten behoeve van de uitvoering
van de politietaak, is ze politiegegevens aan het verwerken1.
Camerabeelden zijn per defmitie gevoelige gegevens2 en met betrekking tot het gebruik
dient bijzondere prudentie in acht worden genomen. Een vordering middels tussenkomst
van de rechter commissaris3 kan vereist zijn.
De vraag:
De vraag die aan deze nota ten grondslag ligt is: mag de politie haar dienstvoertuigen
uitrusten met camera's(dashcams) en mag zijbody/helmcams etc. gebruiken die beelden
vastleggen om deze te gebruiken in de uitvoering van de politietaak (ook strafrechtelijke
processen)?
Deze vraag lijkt eenvoudig, maar er zit meer achter. Camerabeelden die gebruikt worden
om de openbare orde te handhaven, worden veelal door de gemeente opgenomen4 en
kunnen door de politie voor de uitoefening van hun taak gebruikt worden.
In dit geval is sprake van de volgende situatie.
De camera's die in de dienstvoertuigen worden geplaatst ( geldt dus ook voor
helm/bodycams etc.), zijn bedoeld om beelden vast te ieggen met betrekking tot
wanordelijkheden en strafbare feiten, gepleegd door een persoon of een groep personen
zodat de identiteit kan worden vastgesteld en ieders rol en aandeel.
Het begrip observe re n:
Observeren tijdens surveillance behoort tot de normale taakuitvoering van de
politiemedewerker.5. Observeren kan echter inbreuk maken op het recht van privacy
(persoonlijke levenssfeer) zoals omschreven in de Grondwet6 en het EVRM en dient van een
wettelijke grondslag voorzien te zijn. Volgens de Memorie van Toelichting7 gaat het erom de
intensieve vormen van observatie van de oppervlakkige te onderscheiden en daarom is door
de wetgever onderscheid gemaakt tussen stelselmatige en niet- stelselmatige observatie8.
Voor stelselmatige observatie moeten de expliciete regels uit het Wetboek van
Strafvordering gevolgd worden, niet stelselmatige observatie valt onder een soepeler
regime.
De vraag rijst nu of er wel of niet sprake is van t er stelselmatige observatie. 910.
In jurisprudent over stelselmatia volaen komt het volaende naar voren.
1 Artikel 1 onder a Wet politiegegevens
2 HR 23 maart 2013 UN BK 6331
3 Artikel 126 nf Wetboek van Strafvordering
4 Artikel 151 c Gemeentewet
5 Corstens, 7e druk, p 447
6 Artikel 10 Grondwet en artikel 8 Europees Verdrag voor de rechten van de Mens
7 MVT wet Bob, kamerstukken 25403, nr 3 onder 3.2 (p26 en 27) en de artlkelsgewljze toelichting.
8 Zie Reintjes in diens noot onder HR, NJ 1999,686
9 Artikel 126 g en 126 o Wetboek van strafvordering
10 Artikel 3 Politiewet 2012
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De camera's dienen te voldoen aan de wettelijke eisen11. Dit wil zeggen, de beelden zijn van
goede kwaliteit zodat bijv. het risico van verwisseling van identiteit door slechte kwaliteit
beelden (nagenoeg) uitgesloten is.
Er is geen sprake van stelselmatig volgen indien:
1. de camera's a-selectief worden ingezet Hiermee wordt bedoeld dat men bijvoorbeeld in
de (on)opvallende dienstauto surveilleert en beelden op neemt. Dat kan van
verkeerssituaties zijn, gevaarlijke situaties, of anderszins gericht op de uitvoering van de
politietaak. Indien men een bepaalde groep bekijkt, hoeft er ook niet pers6 sprake te zijn
van stelselmatige observatie.
2. De opgenomen beelden worden vernietigd zodra het doel waar ze voor opgenomen zijn,
is bereikt. Ze worden niet voor een ander doel gebruikt12.
3. De opgenomen beelden worden niet verwerkt tot vastleggen van een groep
wetsovertreders (Amazone). Dat zou immers leiden tot een gerichte verwerking13 en dat
valt onder een ander regime.
Effecten van mobiel cameratoezicht:
Mobiel cameratoezicht (ICCS-In Car Camera Systems) kan een bijdrage leveren aan
gedragsverandering of een rol spelen in het proces van opsporing en vervolging. Uit een
evaiuatie van het IACP (International Association of Chiefs of Police) blijkt dat bijna de helft
van de politiefunctionarissen merkt dat het agressieve gedrag van burgers afneemt wanneer
het hen duldeiijk is dat zij gefilmd worden.
In die zln kan gesproken worden van een veiliger werkomgeving voor politiefunctionarissen
wanneer zij met ICCS surveilleren. Daarnaast speelt ICCS een rol in het proces van
opsporing en vervolging, en dan met name in de bewijsvoering. Zo worden beelden gebruikt
om bewijs te leveren voor het plegen van verschillende delicten, waaronder het plegen van
geweld tegen politiefunctionarissen.
Ook in een evaiuatie van Van Zanten14 naar het gebruik van een camera op de ambulance
komen deze twee aspecten -gedragverandering en bewijsvoering- naar voren: personeel
verwacht dat er een preventieve werking uitgaat van de camera's en dat beeldmateriaal
behulpzaam is bij de opsporing en vervolging van verdachten. In het juridisch proces zullen
de beelden kunnen helpen bij de sfeerbepaling en het reconstrueren van het incident, inzicht
geven in het type agressie en de ernst daarvan, en worden gebruikt om verdachten te
confronteren en getuigenverklaringen te kunnen completeren.
Bovendien blijkt uitonderzoek van Bureau Beke in opdracht van SGB Noodhulp15 dat bij een
derde van het politiepersoneel het veiligheidsgevoel toeneemt wanneer zij hun dienst met
mobiel cameratoezicht (ICCS) uitvoeren. Ook het commitment bij de burgers is hoog
(>90%) mJts dit niet gebruikt wordt voor het bestraffen van futiele overtredingen.

Cohclusie
Mits de camerabeelden, kwalitatief goed zijn, a-selectief worden opgenomen, uitsluitend
worden gebruikt voor het uitvoeren van de dagelijkse politietaak en ze worden vernietigd
nadat het doel van verwerken is bereikt,
mogen dienstvoertuigen van de politie uitgerust worden met werkende camera's die beelden
opslaan.
11 Artikel 126 ee en Besluit technische hulpmiddelen SV
12 Artikel 8 en 14 Wet politiegegevens
13 Artikel 9 Wet politiegegevens
14 Van Zanten et al. 2009

15 ISBN 978-90-75116-63-2
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Vervolgens rijst er nog de vraag of de beelden gebruikt mogen worden voor disciplinaire
doeleinden (Bijvoorbeeld het afhandelen van klachten, informatie bij beoordelingen etc.)
De beelden worden in principe vernietigd als ze niet meer nodig zijn voor het doel waar ze
voor zijn vergaard. Indien de beelden nog aanwezig zijn conform wettelijk voorschrift
kunnen ze na toestemming van de ondernemingsraad voor deze doelen worden gebruikt.
a*************************************************

Privacyadvies over cameragebruik door politie in dienstvoertuigen en de Wet politiegegevens van het
landelijkplatformvan privacyfunctonarissen d.d. 13april 2015

